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38º Aniversário da Revolução de Abril 

1º de Maio – Dia Internacional do Trabalhador 

 

A presente situação nacional é marcada, por um lado, pelo aumento das dificuldades na vida dos 

trabalhadores e do povo, da juventude, dos reformados, dos pequenos empresários e, por outro, pela 

concentração de riqueza e avolumar de benesses nas mãos de um punhado de capitalistas. Pelo ataque 

aos direitos sociais, culturais, económicos e consequentemente políticos. Pela subjugação do poder 

político ao poder económico, pela subserviência de Portugal às potências Europeias e ao capital 

multinacional. Pelo envolvimento de Portugal em vergonhosos e inaceitáveis actos de guerra 

imperialistas contra vários povos do mundo.  

O país não pode mais suportar este caminho! Foi, em grande medida, para recusar esta realidade que os 

trabalhadores e o povo fizeram a Revolução do 25 Abril de 1974. Fizeram-na, exactamente, para recusar 

a pobreza, a ausência de direitos, a subjugação ao capital às potências europeias, a guerra e o 

imperialismo. A Revolução de Abril realizou-se para afastar do poder os serventuários ao serviço do 

capital e construir um país ao serviço dos Portugueses e de promoção da paz e amizade entre os povos.  

Hoje exige-se uma ruptura com este rumo da política antipopular e a concretização de uma política que 

promova o desenvolvimento económico e a produção nacional, que eleve as condições de vida dos 

trabalhadores, do povo e das camadas antimonopolistas, que defenda e promova os direitos sociais, 

culturais, económicos e políticos e que afirme a soberania nacional.  

O país não está condenado ao definhamento. Os trabalhadores, a juventude e o povo português têm 

força bastante para com a sua acção e a sua luta derrotar o rumo de afundamento do país e abrir um 

novo caminho, patriótico e de esquerda, vinculado aos valores de Abril.  

O 1º de Maio comemora-se em Portugal desde 1890, a partir da participação de representantes de 

Associações Operárias num Congresso em Paris em 1889. Desde essa data o movimento operário 

português não deixou de se associar à luta dos operários de todo o mundo. Durante a ditadura fascista a 

comemoração do 1º de Maio, marcou momentos de luta por melhores condições de vida, contra as 

injustiças sociais e em defesa das liberdades, coarctadas ao povo português. 

Neste tempo, as comemorações do 25 de Abril e 1º de Maio adquirem uma actualidade a que não 

podemos ficar indiferentes. Com efeito, o desemprego, a perda de poder de compra dos portugueses e 

as injustiças sociais avolumam-se sobre o chapéu de um governo que se limita a cumprir 

subservientemente as orientações da troika estrangeira e Nacional. Os focos de pobreza aumentam, e 

são cada vez mais aqueles que se encontram nesta situação, mesmo apesar de terem trabalho, com 

particular incidência no concelho de Santiago do Cacém e Sines. O trabalho com vínculo precário está 

cada vez mais presente na vida dos trabalhadores e vemos hoje que direitos conquistados estão a ser 

esquecidos. 

O ataque aos serviços públicos essenciais, como a saúde a educação e o poder autárquico intensifica-se. 

Actualmente as reivindicações dos trabalhadores portugueses, que em 1890 começaram a comemorar o 

1º de Maio estão de novo na ordem do dia: o direito ao trabalho e o trabalho com direitos e a 

consagração de um horário de 8 horas de trabalho.  

Com as propostas de alteração ao Código do Trabalho, e com o ataque à constituição da Republica 

Portuguesa que querem implementar, conquistas dos trabalhadores alcançadas há dezenas de anos 

estão agora postas em causa. 

Muitos têm sido os momentos de contestação manifestados nos últimos meses pelos trabalhadores 

portugueses, tendo levado para a rua centenas de milhar de pessoas, a participar nas várias 

manifestações promovidas pela CGTP, bem como na participação das ultimas Greves Gerais, no entanto, 

o 1º de Maio é a data por excelência dos trabalhadores. Uma data de luta, mas também de festa. 

Assim, a Assembleia Municipal de Santiago do Cacém, reunida em 20 de Abril de 2012, saúda o 25 de 

Abril e o 1º de Maio e vem apelar e mobilizar as populações, os trabalhadores e a juventude para que 



transformem as comemorações populares do 25 de Abril e 1º de Maio em grandes acções de exigência 

pela ruptura que o país precisa e pela afirmação de um Portugal de progresso, livre e soberano ao 

serviço do seu povo.  

Viva o 25 de Abril  

Viva o 1º de Maio  

 

Os Eleitos da CDU. 

Aprovada, por maioria, com 19 votos a favor, sendo 18 dos eleitos da CDU e 1 do eleito do BE, 7 

abstenções dos eleitos do PS e 3 votos contra, dos eleitos do PSD. 


